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1. Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
granskningar som genomfördes 2016: 

 Hantering av bidrag till föreningar 
 Nämndernas hantering av delegation 
 Behörighet till och måluppfyllelse i gymnasieskolan 
 Styrning och uppföljning inom personalområdet 
 Samhällsbyggnadsnämndens styrning och kontroll av underhållsbehov 
 Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll 

 

Syftet med granskningen är att följa upp om och på vilket sätt de synpunkter och iakttagelser 
som gjordes i granskningsrapporterna har beaktats av kommunstyrelsen och berörda 
nämnder. 

Den sammanfattande bedömningen är att många av de rekommendationer som revisionen 
har lämnat till kommunstyrelse och nämnder har beaktats och att ändamålsenliga åtgärder 
har vidtagits. Det kvarstår dock ett antal områden där arbetet inte har framskridit fullt ut i 
enlighet med de bedömningar och rekommendationer som lämnats: 

 

Granskning av hantering av bidrag till föreningar 
Kulturnämnden 
 tydliggör utifrån vilka kriterier bidragen beviljas. 
 gör en översyn över bidragsreglerna och säkerställ att reglerna och kontrollerna har ett 

syfte. 
 

Granskning av nämndernas hantering av delegation 
Kommunstyrelsen 
 föreslå kommunfullmäktige att förtydliga samhällsbyggnadsnämndens befogenheter 

avseende kommunens detaljplanering, 
 föreslå kommunfullmäktige att förtydliga övriga nämnders arbetsgivaransvar i 

nämndernas reglemente, samt samordna upprättandet av enhetliga delegationsordningar 
för övriga nämnder. 

 
Barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och gymnasienämnden 
 säkerställa att samtliga delegater har kännedom om förfarandet avseende anmälan av 

delegationsbeslut. 
 

 
Granskning av samhällsbyggnadsnämndens styrning och kontroll av underhållsbehov 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 Säkerställa att det vid reinvesteringar i enlighet med komponentavskrivningsmodellen 

inte finns kvarvarande restvärde på den ursprungliga investeringen som ej längre är i 
bruk.  

 Kostnadsberäkna planerade underhållsåtgärder avseende gatu- och vägnätet.  
 Överväga att genomföra brukarundersökningar.  
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Granskning av kommunstyrelsens ledande och samordnande roll 
Kommunstyrelsen 
 Säkerställa att formerna för intern samordning är ändamålsenliga och fungerar 

tillfredsställande inom samtliga områden. 
 Tydliggöra innebörden av skrivelsen i reglementet gällande vägledning i frågor som rör 

ambitions- och risknivå. 
 Säkerställa att det finns en rutin för uppföljning av att samtliga delegationsbeslut 

återrapporteras. 
 Säkerställa att det sker uppföljning av att beslut fattade av kommunfullmäktige 

genomförs. 
 
 
Därutöver noteras följande: 

 Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om nya bidragsbestämmelser till ideella 
föreningar och studieförbund. En förändring i bestämmelserna är att föreningar inte 
längre behöver skicka in verksamhetsberättelse eller verksamhetsplan, vilket 
riskerar att försvaga uppföljning och kontroll. 

 Gymnasienämnden har beslutat att inte återinföra mål för elevernas 
kunskapsresultat. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund och syfte 

De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att genomföra en uppföljning av de sex 
granskningar som genomfördes 2016: 

 Granskning av hantering av bidrag till föreningar 
 Granskning av nämndernas hantering av delegation 
 Granskning av behörighet till och måluppfyllelse i gymnasieskolan 
 Granskning av styrning och uppföljning inom personalområdet 
 Granskning av samhällsbyggnadsnämndens styrning och kontroll av underhållsbehov 
 Granskning av kommunstyrelsens ledande och samordnande roll 

Syftet med granskningen är att följa upp om och på vilket sätt de rekommendationer och 
bedömningar som gjordes i granskningsrapporterna har beaktats av kommunstyrelsen samt 
berörda nämnder och bolag.  

2.2. Genomförande och avgränsning 

Uppföljningen är genomförd genom att frågeställningar skickats till förvaltningschef inom 
respektive ansvarsområde. Avstämning har därefter gjorts via e-post. Uppföljningen avser de 
rekommendationer som lämnats i nämnda granskningsrapporter. 

I avsnitt 3 med granskningsresultat återges först en sammanfattning av de bedömningar och 
de rekommendationer som framkom i respektive granskningsrapport. Efter 
sammanfattningen följer våra iakttagelser utifrån de svar som lämnats i samband med 
uppföljningen samt våra bedömningar.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Granskning av hantering av bidrag till föreningar 

3.1.1. Sammanfattning från 2016 års granskning 

Granskningens övergripande syfte var att bedöma ansvariga nämnders styrning, uppföljning 
och interna kontroll avseende hanteringen av bidrag till föreningar. Den sammanfattande 
bedömningen var att nämndernas hantering av föreningsbidrag brister. Vidare var 
bedömningen att det fanns utvecklingspotential gällande den nämndövergripande 
samordningen samt behov av översyn gällande bidragsregler, uppföljning och kontroller. 
Utifrån granskningsresultatet lämnades rekommendationerna att: 
 

 kommunstyrelsen genomför en översyn av nämndernas och bolagens hantering av det 
sammanlagda stödet till föreningar. 

 barn- och utbildningsnämnden tydliggör hur undantagen ska bedömas och vem som har 
ansvar för att ta beslut om undantag. 

 kulturnämnden och socialnämnden tydliggör utifrån vilka kriterier bidragen beviljas. 
 barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden gör en översyn över 

bidragsreglerna och säkerställer att reglerna och kontrollerna har ett syfte. 
 barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden säkerställer att de 

regler som finns kontrolleras och följs.  

3.1.2. Iakttagelser 

Kommundirektören uppger att en översyn av nämndernas och bolagens hantering av det 
sammanlagda stödet till föreningar pågår. En arbetsgrupp har tillsats för att få nämndernas 
olika riktlinjer avseende föreningsbidrag att bli mer samstämmiga. Arbetet pågår på 
förvaltningsnivå med representanter för fritidsavdelningen, kulturavdelningen, social omsorg 
och ledning och utveckling. Arbetsgruppen har träffats tre gånger under hösten 2017. Enligt 
uppgift hanteras de frågor som rör de kommunala bolagen av kommundirektören och VD-
gruppen. Arbetet planeras bli färdigt under första halvåret 2018.  
 
Enligt förvaltningen social omsorg har ett förslag till en ny policy för föreningsbidrag tagits 
fram och kommer att behandlas på socialnämndens sammanträde i februari 2018. 
Granskarna har fått ta del av förslaget. I förslaget framgår det utifrån vilka kriterier bidragen 
ska beviljas. Vidare framgår att förvaltningen, i samband med att bidragsansökningarna tas 
upp i arbetsutskottet, kommer att redovisa varje ansökan med utgångpunkt från 
bidragsreglerna, bl.a. ska det framgå att samtliga dokument som begärts har inkommit. 
Eftersom nämnden endast har 2-4 stycken ansökningar per år uppger förvaltningen att det 
inte kommer vara några problem att redovisa respektive ansökan.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett nytt förslag för bidragsbestämmelser. De 
nya bidragsbestämmelserna till ideella föreningar och studieförbund antogs 2017-11-23 § 
158 av barn- och utbildningsnämnden och gäller från 1 januari 2018. En förändring i 
bestämmelserna är att föreningar inte behöver skicka in verksamhetsberättelse eller 
verksamhetsplan. Detta har beslutats för att minska den administrativa belastningen för 
föreningar och för att förvaltningen sällan använder inskickade dokument. Vidare har det 
förtydligats vad föreningars drogpolicy ska innehålla i den nya bestämmelsen. Vi noterar att 
hemsidan inte är uppdaterad. Det framgår i svaret på granskningen till revisorerna att barn- 
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och utbildningsnämnden 2017-05-23 § 79 beslutade att det är nämnden som ska besluta om 
hur undantag ska bedömas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppger att de infört nya rutiner för att säkerställa att de regler 
som finns kontrolleras och följs. Enligt den nya rutinen ska varje förenings handlingar kryssas 
av mot en lista i samband med ansökan. I de fall en ansökan är inkomplett kontaktas 
föreningen där de informeras om vilka handlingar som behöver skickas in. Enligt uppgift 
kommer inga bidrag betalats ut innan samtliga dokument har inkommit.  
 
I kulturnämndens svar på granskningen uppges att nämnden kommer se över regler och 
kriterier för kulturstöd i samband med framtagandet av en ny kulturstrategi. I ett 
kompletterande svar har nämnden redogjort för en tidplan för åtgärder. Enligt kulturchefen 
ska ett underlag till kulturstrategin bearbetas under januari och februari månad 2018, bl.a. i 
flera olika dialoggrupper. Vid granskningstillfället finns det dock inga konkreta förslag till nya 
regler och kriterier för kulturstöd. Två workshops har hållits med kulturföreningarna i 
november 2017 respektive januari 2018 som ska användas som underlag för att arbeta fram 
nya regler gällande kulturstöd. Enligt kulturchefen ska regler och kriterier för kulturstöd 
hanteras i ett enskilt ärende på kulturnämndens sammanträde i april 2018. Utkast till förslag 
på nya regler planeras att vara klart 12 februari 2018. För att säkerställa att de regler som 
finns kontrolleras och följs begär kulturförvaltningen in skriftlig återrapportering på både 
verksamhetsbidrag och arrangemangs- och projektbidrag. Vidare uppger kulturförvaltningen 
att de kontaktar föreningar om det råder oklarheter.  

3.1.3. Bedömning 

Bedömningen är att kommunstyrelsen har hörsammat revisionens rekommendation, då en 
översyn har inletts av nämndernas och bolagens hantering av det sammanlagda stödet till 
föreningar.  

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder och 
beaktat revisorernas rekommendationer. Vi noterar dock att barn- och utbildningsnämnden 
har beslutat att föreningar inte längre behöver skicka in verksamhetsberättelse eller 
verksamhetsplan vilket riskerar att försvaga uppföljning och kontroll. Kulturnämnden har 
ännu inte beslutat om nya kriterier och regler för kulturstöd.    

3.2. Granskning av nämndernas hantering av delegation 

3.2.1. Sammanfattning från 2016 års granskning 

Granskningens övergripande syfte var att undersöka hur styrningen av delegationen uttrycks 
i reglementen, delegationsordningar och övriga styrdokument samt hur anmälan sker av 
beslut fattade med stöd av delegation. Den sammanfattande bedömningen var att 
nämndernas delegationsordningar till stor del levde upp till kommunallagens krav. Det fanns 
två punkter i delegationsordningarna som bedömdes skulle kunna strida mot 
kommunallagen, nämligen punkt 7.2 (beslut att stänga av en elev) i gymnasienämndens 
delegationsordning samt punkten omdisponering av medel inom förvaltningens budgetram. 
Den sistnämnda återfanns i samtliga delegationsordningar bortsett från kulturnämndens 
delegationsordning. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderades kommunstyrelsen att: 
 föreslå kommunfullmäktige att förtydliga samhällsbyggnadsnämndens befogenheter 

avseende kommunens detaljplanering, 
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 föreslå kommunfullmäktige att förtydliga övriga nämnders arbetsgivaransvar i 
nämndernas reglemente, samt samordna upprättandet av enhetliga delegationsordningar 
för övriga nämnder. 
 

Samtliga nämnder rekommenderades att: 
 tydliggöra gränsen mellan verkställighet och beslut i delegationsordningarna, 
 förtydliga på vilket sätt omdisponeringen av medel inom förvaltningens budgetram inte är 

ett principiellt beslut (avser inte kulturnämnden), 
 säkerställa att samtliga delegater har kännedom om förfarandet avseende anmälan av 

delegationsbeslut. 
 

Myndighetsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden rekommenderades att: 
 upprätta skriftliga instruktioner för anmälan av delegationsbeslut. 

 
Socialnämnden rekommenderades att: 
 ange formkrav för anmälan av delegationsbeslut i nämndens delegationsordning. 
 
Vi rekommenderar gymnasienämnden att: 
 Säkerställa att punkten 7.2 (beslut att stänga av en elev) inte strider mot gällande lagar. 
 

3.2.2. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 
Kommundirektören uppger att kommunstyrelsen inte fullföljt arbetet med översyn av 
reglementen och delegationsordningar. Detta bland annat på grund av 
personalomsättningar. Kommunstyrelsen har vid granskningstillfället inte lämnat något 
förslag till kommunfullmäktige angående ett förtydligande av samhällsbyggnadsnämndens 
befogenheter avseende kommunens detaljplanering. Vidare har de vid granskningstillfället 
inte lämnat något förslag gällande att förtydliga övriga nämnders arbetsgivaransvar i 
nämndernas reglemente, samt samordna upprättandet av enhetliga delegationsordningar för 
övriga nämnder. Enligt uppgift planeras detta att genomföras under året 2018.  
 
Socialnämnden 
Den 14:e december 2017 beslutade socialnämnden att anta en ny delegationsordning som 
börjar gälla från och med januari 2018. I delegationsordningen anges det numera vilka 
formkrav som gäller för anmälan av delegationsbeslut till nämnden/utskott. Vidare har 
gränsen mellan verkställighet och beslut tydliggjort i delegationsordningen. Därutöver står 
det specificerat hur anmälan av delegationsbeslut ska genomföras. Granskarna har dock inte 
erhållit något underlag med detaljerade skriftliga instruktioner för anmälan av 
delegationsbeslut utöver det som står i delegationsordningen. Gällande förtydligandet på 
vilket sätt omdisponering av medel inom förvaltningens budgetram inte är ett principiellt 
beslut så står det numer i delegationsordningen att förvaltningschef har delegat med rätt att 
delegera gällande omdisponering av budget inom nämndens verksamhetsområde med 
mindre påverkan på anslagsutbildningen. Vid granskningstillfället framgår det inte hur 
socialnämnden har säkerställt att samtliga delegater har kännedom om förfarandet avseende 
anmälan av delegationsbeslut.  
 
Gymnasienämnden 
Gymnasienämndens delegationsordning är antagen för att börja gälla från den 24:e februari 
2017. Vad gäller punkt 7.2 i delegationsordningen har det lagts till en kommentar ”Rektor 
som verkställighet enligt skollagen (1+1 vecka därefter huvudman). När det gäller 
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förtydligande av delegat för ”omdisponering av medel inom förvaltningens budgetram” ligger 
detta hos kommunjuristen för åtgärd. Vidare har gränsen mellan verkställighet och beslut 
tydliggjorts i delegationsordningen. Därutöver står det specificerat hur anmälan av 
delegationsbeslut ska ske. Vid granskningstillfället framgår det inte hur gymnasienämnden 
har säkerställt att samtliga delegater har kännedom om förfarandet avseende anmälan av 
delegationsbeslut. 
 
Kulturnämnden 
Kulturnämnden antog en ny delegationsordning 15 november 2017. I delegationsordningen 
har nämnden tydliggjort gränsen mellan verkställighet och beslut. Vidare har nämnden 
upprättat skriftliga instruktioner där det tydligt framgår, steg för steg, hur man skapar och 
anmäler ett delegationsbeslut. I samband med granskning framgår det inte hur 
kulturnämnden har säkerställt att samtliga delegater har kännedom om förfarandet avseende 
anmälan av delegationsbeslut.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden antog en ny delegationsordning en 26 januari 2017. I 
delegationsordningen har nämnden tydliggjort gränsen mellan verkställighet och beslut. När 
det gäller förtydligande av delegat för ”omdisponering av medel inom förvaltningens 
budgetram” ligger detta hos kommunjuristen för åtgärd. Vid granskningstillfället framgår det 
inte hur barn- och utbildningsnämnden har säkerställt att samtliga delegater har kännedom 
om förfarandet avseende anmälan av delegationsbeslut. 
 
Myndighetsnämnden 
Myndighetsnämnden beslutade om en reviderad delegationsordning i april 2017. I 
delegationsordningen har skillnaden mellan verkställighet och beslut förtydligats. I samband 
med att delegationsordningen reviderades specificerades det också hur anmälan av 
delegationsbeslut ska genomföras. Granskarna har dock inter erhållit några detaljerade 
beskrivningar kring hur en anmälan av delegationsbeslut ska ske. I internkontrollplanen för 
2017 finns det en kontrollpunkt där teknisk avdelningschef ansvararar för att följa upp 
handläggares kännedom om rutiner avseende attest- och delegationsordning.  Vad gäller 
förtydligandet avseende att omdisponeringen av medel inom förvaltningens budgetram inte 
är ett principiellt beslut är detta inte aktuellt för myndighetsnämnden då det bara finns budget 
för en verksamhet (bygglovsenheten). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Revideringen av delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden är ännu inte beslutad. 
Förvaltningen uppger att de har arbetat med ett utkast under hösten 2017 men att det 
uppkommit frågor som måste tas hänsyn till innan den beslutas. Ett nytt förslag till beslut 
planeras att lämnas till nämnden mars 2018. Förvaltningen uppger att de har tydliggjort 
gränsen mellan verkställighet och beslut och förtydligat på vilket sätt omdisponeringen av 
medel inom förvaltningen budgetram inte är ett principiellt beslut i det nya förslaget.  
 
Som intern kontrollpunkt uppger förvaltningen att de ska följa upp hur väl delegater har 
kännedom om delegationsbeslut. I 2017 års internkontrollplan står det att berörda 
avdelningschefer är ansvarig för att följa upp att handläggare har kännedom om 
styrdokument samt att motläsningssystem finns och tillämpas. Detta avser allmän handling, 
attest- och delegationsordning samt kvalitetssäkring. Kontrollmomentet ska genomföras 
genom uppföljning vid APT-möten och genom stickprov. Rapportering ska ske till 
förvaltningschef. Vidare framförs i samband med granskningstillfället att frågan har tagits upp 
flera gånger i förvaltningens ledningsgrupp och med berörda medarbetare på avdelningarna.  
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3.2.3. Bedömning 

Det återstår för kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förtydliga 
samhällsbyggnadsnämndens befogenheter avseende kommunens detaljplanering, att 
förtydliga övriga nämnders arbetsgivaransvar i nämndernas reglemente, samt att samordna 
upprättandet av enhetliga delegationsordningar för övriga nämnder. 
 
Nämnderna har i stort anammat revisorernas rekommendationer. Vi noterar att vissa 
moment inte är färdigställda men att åtgärder har påbörjats. Samtliga nämnder med 
undantag för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden har kvar att säkerställa 
att delegater har kännedom om förfarandet avseende anmälan av delegationsbeslut.   
 
 

3.3. Granskning av behörighet till och måluppfyllelse i gymnasieskolan 

3.3.1. Sammanfattning från 2016 års granskning 

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om gymnasienämnden hade en 
tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av måluppfyllelsen inom gymnasieskolan. 
Den sammanfattande bedömning var att gymnasienämnden i stora delar bedriver ett 
ändamålsenligt arbete och tillgodoser en hög kvalitet avseende såväl gymnasieprogrammen 
som arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetet är dock inte fullt ut 
tillfredsställande inom vissa områden: åtgärder för att höja resultaten, rektorernas 
förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet samt uppföljning avseende nämndens 
systematiska kvalitetsarbete. Utifrån granskningsresultatet rekommenderades 
gymnasienämnden att:  

 Tidigarelägga sammanställningen av läsårsresultaten så att den blir användbar vid början 
av det nya läsåret. 

 Säkerställa att rektorerna har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt pedagogiska 
ledarskap och följa upp sina respektive verksamheter.  

 Besluta om en modell för enheternas och nämndens övergripande systematiska 
kvalitetsarbete, inklusive modell för uppföljning och rapportering. 

 Överväga att återinföra mål för elevernas kunskapsresultat. 

3.3.2. Iakttagelser 

Av gymnasienämndens yttrande om granskning av behörighet till måluppfyllelse i 

gymnasieskolan, daterat 2017-03-24, framgår att ett nytt analysverktyg Qlikview planerades 

att implementeras under våren 2017. Detta ska möjliggöra för handläggare, administratörer 
och skolledare att ta fram användbar information gällande läsårsresultat så fort resultaten 
registrerats i Extens i juni månad. Därmed kan åtgärder sättas in direkt vid nästkommande 
läsårsstart. I samband med uppföljningen uppger utvecklingschefen på Ystad Gymnasium att 
analysverktyget inte är fullt ut implementerat. Modulen arbetades fram under våren och 
sommaren 2017. Vid inkörningsperioden under hösten 2017 fanns det några småfel som 
behövde justeras för att systemet skulle kunna godkännas. Utvecklingschefen uppger att de 
för närvarande håller kontakt med Qlikview och att när småfelen är lösta ska systemet 
implementeras fullt ut.  

För att säkerställa att rektorerna har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt pedagogiska 
ledarskap och följa upp sina respektive verksamheter har två biträdande rektorer anställts på 
Park respektive Österport. De biträdande rektorernas uppgifter är av mer administrativ art 
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och ska på så sätt avlasta rektorernas uppgifter. Vidare har administrationen förstärkts 
genom anställning av ytterligare en skoladministratör under våren 2017.  

Nämnden har tagit fram rutiner för planering av Systematisk Kvalitetsarbete (SKA) för 
gymnasienämnden, Ystad- Elevernas måluppfyllelse, nöjdhet och trivsel och rutiner för 
systematiskt kvalitetsarbete för gymnasienämnden- Att styra och leda kvalitetsarbetet.  
Gymnasienämnden beslutade 2017-04-28 § 66 om att anta rutinerna för det systematiska 
kvalitetsarbetet inom gymnasienämndens verksamhetsområde.   

I nämndens svar på granskningen framgår att det inte är aktuellt i dagsläget att återinföra 
mål för elevernas kunskapsresultat. Detta motiveras med bakgrund av att det finns många 
faktorer som påverkar elevernas kunskapsresultat och att resultaten därmed kan vara 
statiska och inte påvisa progression.  

3.3.3. Bedömning 

Bedömningen är att gymnasienämnden har anammat flertalet av revisionens 
rekommendationer.  

Vi noterar att gymnasienämnden har beslutat att inte återinföra mål för elevernas 
kunskapsresultat. 

3.4. Granskning av styrning och uppföljning inom personalområdet 

3.4.1. Sammanfattning från 2016 års granskning 

Granskningens syfte var att bedöma följsamheten till kommunfullmäktiges målsättning att 
kommunen ska ha en god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt 
ökar möjligheterna för Ystads kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Sammanfattningsvis var bedömningen att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt bedriver 
ett ändamålsenligt arbete med bäring på kommunens personalpolitiska målsättningar. 
Bedömningen var dock att det fanns behov av att hitta former för kommunövergripande 
kompetensutveckling för nuvarande och potentiella framtida ledare med utgångspunkt i 
aktuella och framtida utmaningar som chefsleden på olika nivåer har att hantera. Vidare 
bedömdes situationen inom socialnämnden med chefer som har ett stort antal underställda 
utgöra en verksamhetsrisk.  
 
Med bakgrund av granskningsresultatet rekommenderades kommunstyrelsen att: 
 
 Inventera behovet av ledarskapsutveckling för befintliga och potentiella chefer inom 

kommunens verksamheter, och finna former för att tillgodose detta behov. 
 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att: 
 
 Fortsatt och löpande följa utveckling och behov kopplade till väsentliga personalpolitiska 

frågor såsom sjukfrånvaro och personalförsörjning inom de respektive ansvarsområdena. 
 
Socialnämnden rekommenderas att: 
 
 Initiera en analys av risker, konsekvenser och möjliga åtgärder med anledning av att ett 

stort antal chefer har många fler underställda än vad som stipuleras i Ystads kommuns 
Personalidé, som är det gällande styrdokumentet.  
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3.4.2. Iakttagelser 

Kommundirektören uppger att kommunen numer arbetar med UL (utvecklande ledarskap). 
Samtliga chefer, både befintliga och nyanställda, ska genomgå utbildningen enligt en 
fastställd planering. Enligt uppgift har förvaltningschefer och de flesta avdelningschefer redan 
genomgått ledarskapsutbildningen. Vidare är det planerat att även enhetschefer ska 
genomgå utbildningen. Utöver arbetet med UL arbetar personalavdelningen i samråd med 
andra verksamheter med chefsutbildningar kring bland annat arbetsmiljö, lönesättning, 
rekrytering, juridik och offentlig upphandling. Vidare genomförs det chefsfrukostar tre gånger 
årligen.  

I barn- och utbildningsnämndens svar till revisorerna daterat 2016-08-25 § 83 framgår det att 
de personalpolitiska frågor som nämnden anser väsentliga följs löpande. Varannan månad 
får nämnden en rapport om personalrelaterade frågar. I erhållna sammanträdesprotokoll 
framgår det att nämnden har informerats löpnande under året om frågor gällande bland 
annat bemanning, lönestruktur, personalplanering, frisknärvaro och rekrytering.  
 
Social omsorgs ledningsgrupp träffas varannan vecka för att kontinuerligt följa upp 
personalpolitiska frågor och för att diskutera eventuella åtgärder. Vid dessa tillfällen deltar 
personalkonsulenter från ledning och utveckling. Enligt uppgift finns det inte några 
mötesanteckningar eller sammanträdesprotokoll där det framgår att nämnden informerats om 
personalpolitiska frågor. Inför 2018 uppger förvaltningen att avsikten är att socialnämnden 
ska att få en personalpolitisk uppföljning i samband med tertialuppföljningarna av ekonomin. 
 
Ledningsgruppen för social omsorg arbetar med att ta fram riskanalyser gällande 
personalfrågor. Arbetet planeras bli klart under vintern 2018. Vidare beslutade 
socialnämnden den 14 december att tilldela 1 mkr i internbudget för 2018 för tillsättande av 
fler enhetschefer. 

3.4.3. Bedömning 

Vi noterar att kommunen numera arbetar med utvecklande ledarskap och att chefer utbildas i 
ledarskapsutveckling. Vidare konstaterar vi att socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden fortsatt och löpande följer upp utveckling och behov kopplade till 
väsentliga personalpolitiska frågor. Vi noterar dessutom att ledningsgruppen för social 
omsorg har påbörjat arbetet med att ta fram riskanalyser gällande personalfrågor. 
Sammantaget är bedömningen att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden i hög grad har hörsammat revisorernas rekommendationer. Det kvarstår 
att säkerställa att antalet medarbetare per chef inom socialnämndens verksamheter inte 
överskrider vad som stipuleras i det av fullmäktige fastställda styrdokumentet. 

3.5. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens styrning och kontroll av 
underhållsbehov 

3.5.1. Sammanfattning från 2016 års granskning 

Granskningens syfte var att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden har en tillfredsställande 
styrning, uppföljning och intern kontroll av underhållsbehov avseende gator, vägar och VA-
ledningsnät. Den sammanfattande bedömningen var att styrningen och kontrollen avseende 
underhållet av gatu- och vägnätet samt VA-ledningsnätet var god.  I granskningen framkom 
en förbättringspotential vad gäller kostnadsberäkningen av planerade underhållsåtgärder, 
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främst avseende gator och vägar. Utifrån granskningsresultatet rekommenderades 
samhällsbyggnadsnämnden att:  
 
 Säkerställa att det vid reinvesteringar i enlighet med komponentavskrivningsmodellen 

inte finns kvarvarande restvärde på den ursprungliga investeringen som ej längre är i 
bruk.  

 Kostnadsberäkna planerade underhållsåtgärder avseende gatu- och vägnätet.  
 Överväga att genomföra brukarundersökningar.  

3.5.2. Iakttagelser 

 
Samhällsbyggnadsnämnden har en rutin daterad 2014-12-26 för hur 
komponentavskrivningar ska hanteras i kommunen. I rutinen framgår det att en bedömning 
ska göras även i de fall det finns tidigare oavskrivna redovisade värden på komponenter som 
byts ut. I den nuvarande rutinen beskrivs det inte i detalj hur bedömningen ska genomföras. 
Enligt uppgift ska ekonomiavdelningen färdigställa en ny rutin under 2018 där varje nytt 
upplägg av investeringsprojekt även innebär kontroll av tidigare åtgärder och eventuellt 
behov av utrangeringar.  
 
Vad gäller kostnadsberäkning av planerade underhållsåtgärder avseende gatu- och vägnätet 
framför samhällsbyggnadschefen att de i dagsläget gör detta till asfaltsplanen som årligen 
uppdateras. Beräkningarna som genomförs är relativt enkla och nämnden hoppas att kunna 
höja nivån under 2018 då en ny gatuchef tillträder.   
 
Nämnden har inte övervägt att genomföra brukarundersökningar. Detta med anledning av ett 
flertal vakanser inom förvaltningen. Samhällsbyggnadschefen framför att de ska titta närmare 
på möjligheten under det kommande året.  
  

3.5.3. Bedömning 

Samhällsbyggnadsnämnden har delvis hörsammat rekommendationerna och påbörjat 
åtgärder. Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden långsiktigt planerar underhållning av 
gatu- och vägnät genom asfaltsplaner. Vi uppmanar dock nämnden att utarbeta långsiktiga 
underhållsplaner för gatu- och vägnätet med uppskattade kostnader för respektive planerad 
åtgärd. Detta i syfte att utgöra underlag för budgetarbetet. Vidare menar vi att 
brukarundersökningar kan stärka nämndens uppföljning avseende invånares upplevda 
kvalitet på gatu- och vägnät.  
 

3.6. Granskning av kommunstyrelsens ledande och samordnande roll 

3.6.1. Sammanfattning från 2016 års granskning 

Granskningens övergripande syfte var att bedöma om kommunstyrelsen på ett 
ändamålsenligt sätt leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Den 
sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen inte till fullo leder och samordnar 
förvaltningen av kommunens angelägenheter på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen  
grundade sig på att kommunstyrelsen inte fullt ut lever upp till sitt reglemente gällande 
följande skrivelser: 
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 Genom dialog ge vägledning i frågor som rör strategisk inriktning, resursförbrukning, mål 

och ambitions- samt risknivå. 
 Ta erforderliga planerings-, samordnings- och uppföljningsinitiativ i samverkan med 

kommunens nämnder och bolag, vilket ska leda till att kommunkoncernens totala 
verksamhet blir ändamålsenlig och effektiv ur såväl verksamhetsmässigt som 
demokratiskt perspektiv. 

 Kommunstyrelsens förvaltning ska utgöra ett kvalificerat stöd åt den politiska ledningen 
samt åt övriga förvaltningar och bolag. 

 
Bedömningen var dock att kommunens övergripande ledningssystem kanaliseras och 
samordnas på ett tillfredsställande sätt och att det finns en hög ambition om att ha en 
fungerande horisontell och vertikal kommunikation inom kommunen. Utifrån 
granskningsresultatet rekommenderades kommunstyrelsen att: 
 
 Säkerställa att formerna för intern samordning är ändamålsenliga och fungerar 

tillfredsställande inom samtliga områden. 
 Tydliggöra innebörden av skrivelsen i reglementet gällande vägledning i frågor som rör 

ambitions- och risknivå. 
 Revidera kommunstyrelsens delegationsordning samt säkerställa att det finns en rutin för 

uppföljning av att samtliga delegationsbeslut återrapporteras. 
 Säkerställa att det sker uppföljning av att beslut fattade av kommunfullmäktige 

genomförs. 

 

3.6.2. Iakttagelser 

I kommunstyrelsens svar på genomförd granskning daterat 2016-10-27 konstateras det att 
kommunstyrelsen instämmer i revisorernas uppfattning att det inte finns någon av 
kommunstyrelsen antagen strategi kring samordning och samarbete. Det poängteras dock 
att genom ett förändringsarbete på ledning och utveckling har åtgärder vidtagits inom detta 
område. I svaret framgår att med stöd av vad som framkommer under förändringsarbetet kan 
den efterfrågade strategin tas fram under första halvåret av 2017. I samband med 
uppföljningsgranskningen uppger kommundirektören att kommunstyrelsen inte har säkerställt 
att formerna för intern samordning är ändamålsenliga inom samtliga områden. Vidare 
rekommenderades kommunstyrelsen att tydliggöra innebörden av skrivelsen i reglementet 
gällande vägledning i frågor som rör ambitions- och risknivå. Enligt uppgift har detta inte 
åtgärdats under 2017.  
 
Därutöver rekommenderades kommunstyrelsen att revidera delegationsordning samt att 
säkerställa att det finns en rutin för uppföljning av att samtliga delegationsbeslut 

återrapporteras. En ny delegationsordning för kommunstyrelsen fastställdes 2017-02-22 § 
24. Enligt uppgift finns det inga framtagna rutiner för uppföljning av kommunfullmäktiges 

beslut. Den senaste uppföljningen av kommunfullmäktiges beslut är gjord 2016-06-20. 
Kommundirektören uppger att rutiner för uppföljning av kommunfullmäktiges beslut kommer 
fastställas under första halvan av 2018 och att det kommer säkerställas att den senaste 
uppföljningen uppdateras och att återrapportering till kommunfullmäktige sker. 

3.6.3. Bedömning 

Utifrån iakttagelserna kan det konstateras att kommunstyrelsen har reviderat 
delegationsordning. I övrigt har flera av rekommendationerna ännu inte hörsammats. 



 
 
 

14 

Kommunstyrelsen har inte agerat tillräckligt aktivt för att säkerställa att formerna för intern 
samordning är ändamålsenliga och fungerar tillfredsställande inom samtliga områden. Vidare 
har kommunstyrelsen inte tydliggjort innebörden av skrivelsen i reglementet gällande 
vägledning i frågor som rör ambitions-och risknivå. En uppföljning av beslut fattade av 
kommunfullmäktige planeras att genomföras under första halvåret 2018 och rutiner för 
uppföljning planeras att fastställas under samma period. Sammantaget är bedömningen att 
kommunstyrelsen delvis hörsammat revisorernas rekommendationer.  
 
 
Ystad den 21 februari 2018 

 
 
Johanna Edlund  Malin Lundberg  
EY   EY 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1. Källförteckning 
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Kommundirektör, Ledning och utveckling 

Förvaltningschef, Social omsorg 

Samhällsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förvaltningschef, Kultur och Utbildning 
 

 
 
 
 


